
Sponsorcommissie DBGC 
 
Ben jij een sociaal en communicatief sterk persoon? Vind je het leuk om jouw netwerk te verbreden 
en in te zetten voor de vereniging? Dan is de sponsorcommissie wat voor jou!  
 
De sponsorcommissie 
De huidige sponsorcommissie bestaat uit 3 vrijwilligers, namelijk Wilko Pulleman, Jaap Tiggelman en 
Erwin Hotting. Voor het professionaliseren zijn wij op zoek naar minimaal 2 enthousiaste personen die 
zich samen met Wilko, Jaap en Erwin willen inzetten voor de sponsorcommissie. Met het uitbreiden 
van de sponsorcommissie willen we meer in contact komen met bestaande sponsoren en ook het 
sponsorbestand vergroten.  
 
 
Wat doet de sponsorcommissie? 
De sponsorcommissie zorgt voor het professionaliseren van het sponsorbestand door het behouden 
van de huidige sponsoren én het uitbouwen hiervan door het werven van nieuwe sponsoren. Denk 
hierbij aan:  

- Contact houden met sponsoren en afstemming over verlenging van contracten 
- Oog houden voor gemaakte afspraken met sponsoren en de relatie tussen het belang van 

sponsoren en de vereniging 
- Zorgen voor betrokkenheid van én naar sponsoren door het organiseren van evenementen 

 
 
Wat verwachten wij van jou? 
Wij verwachten een sociaal, enthousiast en communicatief sterk persoon. Daarnaast verwachten wij 
een actieve houding in het netwerken met huidige sponsoren en het benaderen van nieuwe 
sponsoren. Ervaring met sponsors of marketing is niet nodig, je komt in een ervaren 
sponsorcommissie terecht die deze ervaring met jou kan delen. Je leeftijd is dan ook van 
ondergeschikt belang aan de eerdere genoemde competenties.  
 
Voor de sponsorcommissie ben je gemiddeld 4-6 uur per maand kwijt. Met jou als versterking van de 
sponsorcommissie kunnen wij al onze sponsoren de aandacht geven die zij verdienen! 
 
 
Reageren 
Denk jij na het lezen van dit bericht: “dit past helemaal bij mij!”, neem dan contact op met Wilko 
Pulleman (06 - 14 42 61 12) of Jaap Tiggelman (06 – 30 49 94 83). Ook als je twijfelt kan je een 
bericht sturen voor meer informatie. Hopelijk zien we jou snel.  
 


